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מוגדרת אשה כמחוסנת נגד אדמת , של תדריך החיסונים MMR12בעמוד  5על פי סעיף 

: באחת האפשרויות

שנתנו אחרי גיל שנה ברווח של  ) מת מנות  חיסון נגד אד 2יש בידה תיעוד על קבלת .  1

או , (שבועות ומעלה  4

. ומעלה IU31, יש בידה תוצאות בדיקת כייל נוגדנים מחסן  נגד אדמת. 2

יש בידה תיעוד על : התדריך לא התיחס למצב בו קימת אי התאמה בין שתי האפשרויות

לות זיהומיות ועדה המייעצת למחה. IU31-ל אך הכייל נמוך מ"מנות חיסון כנ 2קבלת 

: ייתי בהתאם להמלצתהלהלן הנח. וחיסונים דנה במקרה

 

מנות חיסון נגד אדמת בעבר  2אשה אשר יש בידה תיעוד על קבלת , בנסיבות כלשהן, אם

מתחת   IgGונמצאה בעלת  כייל נוגדנים ( על אף שאין צורך בכך)ביצעה בדיקת נוגדנים 

מתוקף התיעוד על קבלת שתי  נמוךוגדנים תוקף בדיקת הנ, (0כולל כייל )לכייל המחסן 

. האשה נחשבת מחוסנת נגד אדמת ואין צורך במתן מנה נוספת של חיסון. מנות חיסון

מתן מנה שלישית של חיסון נגד אדמת במקרה זה הנו מיותר אך אין הורית נגד למתן 

 .מנה זו ולא צפוי נזק ממנה

 .ור לשכתכםים בדבר באזעהואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוג

 

, בברכה                                           
               

                                 
איתמר גרוטו ' פרופ                                          
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:     העתקים

 ל"מנכ ,גמזו. ר ר"ד

 ל"משנה למנכ, לב. ב ר"ד

  ראש מינהל רפואה, לוי .ח ר"ד

האגף לאפידמיולוגיה מנהלת , אניס. ר א"ד

 לילד ולמתבגר, המחלקה לאם תמנהל, רובין. ר ל"ד

ת      לשכות הבריאו, מרכזי אם וילד

מפקחת ארצית בבריאות הציבור , חונוביץ. מ' בג

 מפקחת ארצית בבריאות הציבור/ ע, אלרן. ב' גב

לשכות הבריאות   , מפקחות מחוזיות ונפתיות

 לשכות הבריאות, אפידמיולוגיות אחיות

מנהל המרכז הארצי לאדמת חזרת וחצבת  , עבודי.ר י"ד

נים   חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסו

 שראל ,לשרותי רפואה ורוקחות ל"סמנכ, גבאי. ד' מגר

 חוליםה קופות ,מנהלים רפואיים

 קופות החולים , השירות המונע מנהלות

א            "ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת, נחמה. ר ח"ד

מנהל אגף שרותי בריאות הציבור עיריית ירושלים , הדר. מר פ

אביב -ירושלים ותל יותעיר, השירות המונע מנהלות

חברי האיגוד למחלות זיהומיות 

ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה "יו, וינקר. ש' פרופ

מיילדות ונאונטולוגיה , ר הועדה המייעצת לגניקולוגיה"יו, אינסלר.ו ' פרופ

ל  "צה, ענף בריאות הצבא

שירותי בריאות לתלמיד  , י "ל חברת נטל"מנכ, לרנר. מר י

י  "נציג  ניהולי חברת נטל, ראובן דיכטרמר 

ס "ר שב"קרפ, מ"גנ, ר דיני אורקין טישלר"ד
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30102710  
( בתשובה נא ציין מספרנו)

 21 -תיק ' מס                  
    
   
 

: ת פ ו צ ה 
 

ל משרד הבריאות "מנכ :אל

 ל  משרד הבריאות"המשנה למנכ

ראש מינהל הרפואה 

רופאי המחוזות והנפות 

מינהל הסיעוד ראש 

מינהל הסיעוד , מנהלת מחלקת ההסמכה

מנהל המחלקה לבריאות העובד 

לת האגף לאפידמיולוגיה מנה

ר וחברי המועצה הלאומית לגניקולוגיה ומיילדות "יו

  ר האיגוד לגניקולוגיה ומיילדות "יו

איגוד למחלות זיהומיות ר ה"יו

איגוד רופאי המשפחה  ר "יו

מנהלי מעבדות קופות חולים 

מנהלי מעבדות בתי חולים  

שירותי בריאות הציבור , מנהל המחלקה לשחפת ולאיידס

אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור 

 עוזרת האחות המפקחת הארצית בבריאות הצבור

שירותי בריאות הציבור , אחות אפידמיולוגית ארצית

מנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים 

אחיות מפקחות מחוזיות ונפתיות 

האחיות האפידמיולוגיות המחוזיות והנפתיות 

משרד הבריאות , מנהלת האגף לבקרה ואבטחת איכות

ל "צה, ראש ענף בריאות הצבא

משרד החקלאות , מנהל השירותים הוטרינריים

מנהלי בתי ספר למקצועות בריאות 
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 הבהרה -בדיקות שגרתיות לנוגדני אדמת לנשים בהריון  :הנדון

 
 

אבקש להבהיר כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות כפי שהן באות לידי ביטוי בתדריך החיסונים 

. (1.09.10מיום  4/2010' חוזר מס)ובחוזר ראש שירותי בריאות הציבור 

כולל לאחר קבלת שתי , כולל בהריון, אין צורך לבדוק באופן רוטיני נוגדני אדמת לנשים בגיל הפוריות

 . סוןמנות חי

 . נשים הרות יש לבדוק רק אם יש חשד קליני לאדמת או חשד לחשיפה לחולה אדמת

 12שתי מנות תרכיב נגד אדמת מגיל נשים בגיל הפוריות שאינן בהריון שאין בידיהן תיעוד על קבלת 

 .מומלץ לחסנן עד להשלמה של שתי מנות –שבועות לפחות  4חודשים ומעלה ברווח זמן של 

  

 .אנא הביאו הבהרה זו לידיעת כלל העובדים במוסדכם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב

 
יתמר גרוטו א 'פרופ
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